
ความสามัคคีในชาติ
เป็นยาขนานประเสริฐที่จะแก้ไข

โรคเสื่อมโทรม	โรคขาดแคลน	โรคคับขัน
และโรคทุกอย่างของชาติได้

พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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ความส�าคัญการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้ชาติมีภูมิคุ้มกัน  โดยรัฐบาลได้ตระหนักถึง 
ความส�าคัญการเตรียมพร้อมของประเทศให้พร้อมเผชิญกับภัยที่เกิดขึ้น  โดยจัดเตรียมความพร้อม 
ท่ีเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์และในแต่ละห้วงเวลา  เพื่อให้ทุกภาคส่วนในประเทศมีความพร้อมรับมือ 
กับส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  ดังจะเห็นได้จากการก�าหนดให้มีแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  2517 
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  2520  แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  2535  นโยบายการเตรียมพร้อม 
แห่งชาติ  2548  ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ  (พ.ศ.  2557-2561)  และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
(พ.ศ.  2560-2564)  โดยปัจจุบันได้มีการบรรจุในยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.  2561-2580)  แผนแม่บทภายใต ้
ยทุธศาสตร์ชาต ิประเดน็ความมัน่คง และค�ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตร ี(พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎำคม 2562 ที่ได้มีกำรแถลงตอ่รฐัสภำ

การพัฒนาระบบการเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ
และการบรหิารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธภิาพ

เพ่ือให้มีความพรอ้มเผชญิกับสภาวะไม่ปกติ
ภัยคุกคามทุกมิติทุกรปูแบบและทุกระดับ

รวมท้ังภัยพิบัติและภัยคุกคามรปูแบบต่างๆ

* ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ยุทธศาสตรช์าติ
นโยบายรฐับาล : ระบบการเตรยีมพรอ้มของไทย

รชักรณ์  นภาพรพิพัฒน์ *
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1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงก�าหนดดังนี้  พัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม 
  ให้มีประสทิธภิาพ เพือ่ให้มคีวามพร้อมเผชญิกบัสภาวะไม่ปกติ ภยัคกุคามทกุมิตทิกุรูปแบบและทกุระดบัรวมท้ังภยัพบิติั 
  และภัยคุกคามรูปแบบต่าง  ๆ  ได้อย่างแท้จริง  โดยพัฒนาปรับปรุงนโยบาย  แนวทาง  ระบบกลไกการบริหารจัดการ 
  ตลอดถึงแผนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องท้ังปวงให้ชัดเจน  มีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมและพร้อมรองรับภัยทุกประเภท 
  ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต  ผลกัดนัให้ทกุภาคส่วนมีการฝึกร่วมกนัในทกุขัน้ตอนอย่างต่อเนือ่งจรงิจงัจนสามารถปฏบิตัไิด้จรงิ 
  เสริมสร้างความร่วมมือกันอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ  ให้มีประสิทธิภาพชัดเจน 
  เป็นรูปธรรม ยกระดับการแบ่งปันข้อมูล ทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยี และการฝึกอบรมให้ทุกส่วนรู้จักและเข้าใจ 
  ขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ อย่างแท้จริง สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ในระดับชาติไปจนถึง 
  ระดับท้องถิ่น  ตลอดถึงพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบท 
  ที่เปลี่ยนแปลงไป
2 นโยบายและแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางในการด�าเนินการป้องกัน  แจ้งเตือน  แก้ไข  หรือระงับยับยั้ง 
  ภัยคุกคาม เพื่อธ�ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ (พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559)
3 กระทรวงกลาโหมจัดการฝึกการระดมสรรพก�าลังเพื่อการทหาร (กรส.)  เพื่อประสานแผนการท�างานให้สอดคล้องกัน 
  ของศนูย์ระดมสรรพก�าลงัทหาร และศนูย์ปฏบิตักิารของฝ่ายพลเรอืน ณ ทีต่ัง้ปกตขิองหน่วยงาน เพือ่จดัเตรยีมความพร้อม 
  ตั้งแต่ในภาวะปกติและสามารถระดมทรัพยากรตามที่ทางทหารร้องขอ

 ความสมัพนัธ์ระหว่างการวางแผนระดบัยทุธศาสตร์กบัแผนทีเ่กีย่วข้องกบั 
ระบบการเตรียมพร้อมของไทยมีความชัดเจนขึ้นเมื่อมีการระบุเรื่องเหล่านี ้
ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นด้านความมัน่คง  (พ.ศ. 2561-2580)1 (การพฒันาศักยภาพของประเทศไทย 
พร้อมเผชิญกับภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติในส่วนที่ว ่าด้วย 
แผนการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ด้านความมั่นคง และแผนการพัฒนาระบบ 
การเตรยีมพร้อมแห่งชาต)ิ  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ2 
แผนผนึกก�าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ  (หน่วยงานรัฐและภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนทรัพยากรแก่กองทัพเมื่อมีการร้องขอในการระดม 
สรรพก�าลังเพื่อการทหารกรณีภัยการสู้รบตามแผนป้องกันประเทศ)3  ส�าหรับ 
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  หน่วยงานรัฐ  ศูนย์บรรเทา 
สาธารณภัยกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ  (ศบภ.กห.และเหล่าทัพ)  ศูนย ์
อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ให้การสนับสนุนกระทรวงมหาดไทย  (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
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4 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ค�าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี, (กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา 
  นุเบกษา), พ.ศ.2562.

  ควำมเช่ือมโยงระบบกำรเตรียมพร้อมกับนโยบำยรัฐบำล  ค�าแถลงนโยบายของ 
คณะรัฐมนตรี  (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 
กรกฎำคม 2562  ที่ได้มีการแถลงต่อรัฐสภำ4  จะเห็นถึงกำรยึดโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยค�ำแถลงฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำระบบเตรียมควำมพร้อมแห่งชำต ิ  โดยระบุใน 
“นโยบำยกำรสร้ำงควำมมัน่คงและควำมปลอดภัยของประเทศและควำมสงบสุขของประเทศ” 
ที่ให้ความส�าคัญกับการรักษาและป้องกันอธิปไตยและความม่ันคงภายในของประเทศ 
ทั้งทางบก  ทางทะเล  ทางอากาศ  รวมทั้ง  ป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามต่าง  ๆ  และ 
ภยัคุกคามรปูแบบใหม่  โดยมุง่เน้นการสร้างอ�านาจก�าลงัรบทีมี่ตวัตนและไม่มีตวัตนให้เข้มแขง็ 
กำรพัฒนำระบบเตรยีมควำมพร้อมแห่งชำต ิ ระบบงานข่าวกรอง  การจดัการข้อมลูทีเ่ป็นเทจ็ 
ทางสื่อออนไลน์  และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความมั่นคง  รวมทั้ง  พัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค ์รวมให ้มีความพร ้อมในการรักษาอธิปไตย 
ผลประโยชน์ของชาติ  และร่วมพัฒนาประเทศในด้านต่าง  ๆ  ดังแผนภำพแนวควำมคิด 
กำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
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1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงก�าหนดดังนี้  พัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม 
  ให้มีประสทิธภิาพ เพือ่ให้มคีวามพร้อมเผชญิกบัสภาวะไม่ปกติ ภยัคกุคามทกุมิตทุิกรูปแบบและทกุระดบัรวมท้ังภยัพบิติั 
  และภัยคุกคามรูปแบบต่าง  ๆ  ได้อย่างแท้จริง  โดยพัฒนาปรับปรุงนโยบาย  แนวทาง  ระบบกลไกการบริหารจัดการ 
  ตลอดถึงแผนการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องท้ังปวงให้ชัดเจน  มีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมและพร้อมรองรับภัยทุกประเภท 
  ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต  ผลักดนัให้ทกุภาคส่วนมกีารฝึกร่วมกันในทกุข้ันตอนอย่างต่อเนือ่งจรงิจงัจนสามารถปฏบิตัไิด้จรงิ 
  เสริมสร้างความร่วมมือกันอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ  ให้มีประสิทธิภาพชัดเจน 
  เป็นรูปธรรม ยกระดับการแบ่งปันข้อมูล ทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยี และการฝึกอบรมให้ทุกส่วนรู้จักและเข้าใจ 
  ขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ อย่างแท้จริง สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ในระดับชาติไปจนถึง 
  ระดับท้องถิ่น  ตลอดถึงพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการที่เก่ียวข้องให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบท 
  ที่เปลี่ยนแปลงไป
2 นโยบายและแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางในการด�าเนินการป้องกัน  แจ้งเตือน  แก้ไข  หรือระงับยับยั้ง 
  ภัยคุกคาม เพื่อธ�ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ (พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559)
3 กระทรวงกลาโหมจัดการฝึกการระดมสรรพก�าลังเพื่อการทหาร (กรส.)  เพื่อประสานแผนการท�างานให้สอดคล้องกัน 
  ของศนูย์ระดมสรรพก�าลังทหาร และศนูย์ปฏบิตักิารของฝ่ายพลเรอืน ณ ทีต่ัง้ปกตขิองหน่วยงาน เพือ่จดัเตรยีมความพร้อม 
  ตั้งแต่ในภาวะปกติและสามารถระดมทรัพยากรตามที่ทางทหารร้องขอ

 ความสมัพนัธ์ระหว่างการวางแผนระดบัยทุธศาสตร์กบัแผนทีเ่กีย่วข้องกับ 
ระบบการเตรียมพร้อมของไทยมีความชัดเจนขึ้นเมื่อมีการระบุเรื่องเหล่านี ้
ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นด้านความมัน่คง  (พ.ศ. 2561-2580)1 (การพฒันาศักยภาพของประเทศไทย 
พร้อมเผชิญกับภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติในส่วนที่ว ่าด้วย 
แผนการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ด้านความมั่นคง และแผนการพัฒนาระบบ 
การเตรียมพร้อมแห่งชาติ)  นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาติ2 
แผนผนึกก�าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ  (หน่วยงานรัฐและภาคส่วน 
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4 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ค�าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี, (กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา 
  นุเบกษา), พ.ศ.2562.
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กรกฎำคม 2562  ที่ได้มีการแถลงต่อรัฐสภำ4  จะเห็นถึงกำรยึดโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยค�ำแถลงฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำระบบเตรียมควำมพร้อมแห่งชำต ิ  โดยระบุใน 
“นโยบำยกำรสร้ำงควำมมัน่คงและควำมปลอดภัยของประเทศและควำมสงบสุขของประเทศ” 
ที่ให้ความส�าคัญกับการรักษาและป้องกันอธิปไตยและความม่ันคงภายในของประเทศ 
ทั้งทางบก  ทางทะเล  ทางอากาศ  รวมทั้ง  ป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามต่าง  ๆ  และ 
ภัยคุกคามรปูแบบใหม่  โดยมุง่เน้นการสร้างอ�านาจก�าลงัรบทีม่ตีวัตนและไม่มตีวัตนให้เข้มแขง็ 
กำรพัฒนำระบบเตรยีมควำมพร้อมแห่งชำต ิ ระบบงานข่าวกรอง  การจดัการข้อมลูทีเ่ป็นเทจ็ 
ทางสื่อออนไลน์  และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความมั่นคง  รวมทั้ง  พัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค ์รวมให ้มีความพร ้อมในการรักษาอธิปไตย 
ผลประโยชน์ของชาติ  และร่วมพัฒนาประเทศในด้านต่าง  ๆ  ดังแผนภำพแนวควำมคิด 
กำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
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5  เอกสารประกอบการบรรยายหลกัสตูรการบรหิารจดัการเหตวุกิฤต  (Critical  Incident Management)  ระหว่างวนัที ่ 8  -  19 
  พฤศจิกายน  2553 ณ  วิทยาลัยการต�ารวจ

   สหรฐัอเมรกิา
 1) กระทรวงความม่ันคงแห่งมาตุภูมิ (Department  of  Homeland  Security)  ก�าหนด 
แผนตอบสนองระดับชำติ  (National  Response  Plan  :  NRP)  เพื่อเป็นกรอบแนวทางที่สามารถใช้กับ 
ทุกสถานการณ์และเหตุอันตรายที่มีแนวโน้มเป็นเหตุวิกฤติโดยไม่ค�านึงถึงลักษณะ  ขนาด  หรือความซับซ้อน 
และได้ปรับปรุงการประสานงานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ เอกชน ในการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อบริหารเหตุการณ์วิกฤติในประเทศโดยบูรณาการกระบวนการบริหารเหตุการณ์วิกฤติไว้ในแผนดังกล่าว 
เช่น การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ การก่อความไม่สงบ หรือการเดินขบวนประท้วงขนาดใหญ่ เป็นต้น 5

 2) นโยบายประธานาธบิดี สหรฐัอเมรกิาเผชญิภยัคกุคามหลายด้าน ดงันัน้ ระบบกำรเตรยีมพร้อมแห่งชำติ 
มีควำมส�ำคัญในกำรวิเครำะห์และกำรเข้ำถึงควำมเสี่ยง กำรประมำณกำรณ์ในระดับขีดควำมสำมำรถ 
ด้ำนควำมเสีย่ง กำรก�ำหนดแผนปฏบิตักิำร  เพือ่พฒันา ตดิตาม และปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง  โดย Presidential 
Policy Directive 8: National Preparedness (PPD-8) คอื กระบวนการเตรียมความพร้อมในการจดัการ 
ภัยคุกคามที่มีความเสี่ยงและส่งผลต่อความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา  โดยใช้ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

การบรหิารจัดการภัยของต่างประเทศ

  ก่อนอื่นคงต้องทราบถึง “แนวคิดการเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ” และ “ตัวแบบการบรหิารจัดการภัย 
ของต่างประเทศ”  ท่ีผู้เขียนได้ศึกษาและรับทราบจากการเข้าร่วมการประชุมในเวทีต่าง  ๆ  ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ

แนวคิดการเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ
  การเตรยีมการด้านต่างๆ ของหน่วยงานรัฐ รฐัวสิาหกจิ เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองท้องถิน่ 
องค์กรชุมชน  และภาคประชาชน  ตั้งแต่ในภาวะปกติ  (ก่อนเกิดเหตุ)  เพื่อให้มีนโยบาย  ยุทธศาสตร์ 
แผน  แนวทางด�าเนินการ  มาตรการ  และกิจกรรม  เพื่อป้องกัน  ลดผลกระทบ  บรรเทา  และระงับยับยั้ง 
สถานการณ์ในภาวะไม่ปกติ หรอืแนวคดิ “Whole-of-Nation Approach” หรอื Whole-of-Government 
Approach (WGA)
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(National  Preparedness  System)  ในการบริหารจัดการภัยคุกคามทุกรูปแบบ  ซ่ึงระบบ 
การเตรียมพร้อมแห่งชาติจะประสบความส�าเร็จได้ ประกอบด้วย ปัจเจกบุคคล ชุมชน ภาคเอกชน 
องค์กรทีไ่ม่แสวงหาก�าไร องค์กรเพือ่การศาสนา สหพันธรฐั มลรฐั และรฐับาลท้องถ่ินจะต้องร่วมมอื 
และรบัผดิชอบร่วมกนัในการสร้างความมัน่คงของชาติให้เป็นไปตามแผนการเตรยีมพร้อมแห่งชาติ 6 
(PresidentialPolicy  Directive  /  PPD-8  is  aimed  at  strengthening  the  security  and 
resilience of the United States through systematic preparation for the threats that 
pose the greatest risk to the security of the nation, including acts of terrorism, cyber 
attacks, pandemics, and catastrophic natural disasters) โดยมีขั้นตอนที่ส�าคัญ 6 ประการ 
ดังนี้

  Identifying and Assessing Risk คอื ความสามารถในการวเิคราะห์และเข้าถงึความเสีย่ง 
  โดยพิจารณาว่าอาจมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบในวงกว้าง

  Estimating Capability Requirements คือ  การประมาณการณ์ขีดความสามารถ 
  โดยใช้การวางแผนมาเป็นส่วนช่วยในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการ 
  ปฏิบัติการและการจัดสรรทรัพยากรให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความเดือดร้อน

  Building and Sustaining Capabilities คือ  กระบวนการสร้างและรักษาไว้ซ่ึง 
  ขีดความสามารถ  โดยมีการฝึกอบรมและให้การศึกษา  เพื่อพัฒนาทักษะ  ความรู้  และ 
  ความสามารถ แก่เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ และประชาชน

  Planning to Deliver Capabilities คือ  การส่งผ่านขีดความสามารถสู่เป้าหมาย 
  การเตรียมพร้อมแห่งชาติ

  Validating Capabilities คือ  ความสามารถที่จะท�าให้ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
  สามารถปฏิบัติได้

  Reviewing and Updating คอื  การทบทวนและการปรบัปรุงข้อมูลการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
  เป็นประจ�า โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6  เอกสารประกอบการบรรยาย  US  Defense  Threat  Reduction  Agency  ในการประชมุเชงิปฏบิติัการเพ่ือพัฒนาระบบ 
  เตรียมพร้อมแห่งชาติ:  ศึกษาการบริหารวิกฤตการณ์  สาธารณภัยและความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา  เมื่อวันที่  25  -  26 
  มกราคม  2555 ณ  โรงแรมรามา  การ์เด้นส์
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ส่ิงท่ีการจัดการภัยของสหรฐัฯ ให้ความส�าคัญ คือ ระบบการจัดการวกิฤตการณ์แห่งชาติสหรฐั 
(Role of the US National Incident Management System) ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับระบบ 
การจัดการวิกฤตการณ์แห่งชาติสหรัฐ  (National  Incident Management  System  -  NIMS) 
ได้แก่ การมรีะบบบญัชาการเหตกุารณ์ (Incident Command System - ICS) เป็นการวางผังองค์กร 
ให้มีมาตรฐานเดียวในการจัดการกับทุกสถานการณ์และทุกภัย  โดยทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ต้องเข้ามามีส่วนร่วม  เพื่อให้เกิดการประสานงาน  ความเข้าใจร่วมกัน  ทราบบทบาทที่ชัดเจนของ 
แต่ละหน่วยงานและไม่เกดิการท�างานทีซ่�า้ซ้อน ท�าให้ระบบบญัชาการเหตุการณ์น�ามาใช้ได้ในสาธารณภยั 
หลายระดับและหลากหลายโดยการประสานงานระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งแบ่งปันข้อมูลทรัพยากร 
ที่สนับสนุนระบบการบัญชาการเหตุการณ์และผู้บัญชาการณ์เหตุการณ์ที่เป็นผู้ตัดสินใจจัดการ
สถานการณ์ท่ีน�าไปใช้จัดการเหตุการณ์ต่าง  ๆ  โดยระบบมีความยืดหยุ่นสามารถปรับใช้ได้ใน 
หลายเหตกุารณ์และต้องพฒันาและปรบัปรงุอยูเ่สมอเพือ่ทีเ่ม่ือน�าระบบมาใช้จดัการในเหตุการณ์จริง 
จะสามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดความสับสน

  กรอบการท�างาน เร่ิมจากระดับท้องถิ่นขึ้นไปสู่รัฐ  โดยมีการท�างานร่วมกันอย่าง 
เป็นระบบ ซึง่ท้องถิน่และชุมชนต้องสามารถจดัการด้วยตัวเองในเบือ้งต้นได้ก่อนอย่างแท้จรงิ โดยผ่าน 
การมส่ีวนร่วมหลกัการท�างานคอืมคีวามเข้าใจร่วมกนัทีช่ดัเจน  มกีารแบ่งมอบอ�านาจหน้าทีอ่ย่างชดัเจน 
รู้ว่าหน่วยใดท�าหน้าที่อะไร

  องค์ประกอบ ระบบการจัดการวิกฤตการณ์ ประกอบด้วย  3  ส่วนหลัก  ได้แก ่
1)  ระบบการบัญชาการเหตุการณ์  (ICS)  2)  ระบบประสานการท�างานร่วมกัน  (Multiagency 
Coordination Systems - MAC) และ 3) การประชาสัมพันธ์ (Public Information)

   การจัดล�าดับความส�าคัญ ต้องรกัษาชวีติก่อนทัง้ตวัเองและผูป้ระสบเหต ุและควบคมุ 
สถานการณ์ไม่ให้ขยายวงกว้าง ควบคมุความเสยีหาย และเยยีวยา รวมทัง้วางระบบการป้องกันในอนาคต

 นอกจากน้ีการก�าหนดเป้าหมาย National Preparedness Goal เป็นการน�าแผน PPD-8 
ไปสู่การปฏิบัติและบรรลุภารกิจ หลัก 4 ประการ ดังน้ี 1) การหลีกเล่ียงและจ�ากัดอุปสรรคต่าง ๆ 
(Prevention) การปกป้องชวีติและทรพัย์สินของประชาชนให้พ้นจากภัยคกุคามทุกรปูแบบ (Protection) 
(2) การลดผลกระทบจากการสูญเสียชวีติและทรพัย์สินจากภัยพิบติัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต (Mitigation) 
(3) การตอบสนองอยา่งรวดเรว็ในการรกัษาชวีติและทรพัยสิ์นภายหลังเกิดเหตภัุยพิบติั (Response) 
(4) กระบวนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ประวติัศาสตร ์ส่ิงแวดล้อมและการบูรณะซ่อมแซม 
บ้านเรอืนและสาธารณูปโภคท่ีได้รบัความเสียหาย (Recovery)

1)

2)

3)
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ส่ิงท่ีการจัดการภัยของสหรฐัฯ ให้ความส�าคัญ คือ ระบบการจัดการวกิฤตการณ์แห่งชาติสหรฐั 
(Role of the US National Incident Management System) ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับระบบ 
การจัดการวิกฤตการณ์แห่งชาติสหรัฐ  (National  Incident Management  System  -  NIMS) 
ได้แก่ การมรีะบบบญัชาการเหตุการณ์ (Incident Command System - ICS) เป็นการวางผงัองค์กร 
ให้มีมาตรฐานเดียวในการจัดการกับทุกสถานการณ์และทุกภัย  โดยทุกหน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
ต้องเข้ามามีส่วนร่วม  เพื่อให้เกิดการประสานงาน  ความเข้าใจร่วมกัน  ทราบบทบาทที่ชัดเจนของ 
แต่ละหน่วยงานและไม่เกดิการท�างานทีซ่�า้ซ้อน ท�าให้ระบบบญัชาการเหตุการณ์น�ามาใช้ได้ในสาธารณภยั 
หลายระดับและหลากหลายโดยการประสานงานระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งแบ่งปันข้อมูลทรัพยากร 
ที่สนับสนุนระบบการบัญชาการเหตุการณ์และผู้บัญชาการณ์เหตุการณ์ที่เป็นผู้ตัดสินใจจัดการ
สถานการณ์ที่น�าไปใช้จัดการเหตุการณ์ต่าง  ๆ  โดยระบบมีความยืดหยุ่นสามารถปรับใช้ได้ใน 
หลายเหตุการณ์และต้องพฒันาและปรบัปรงุอยูเ่สมอเพือ่ท่ีเม่ือน�าระบบมาใช้จดัการในเหตกุารณ์จริง 
จะสามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดความสับสน

  กรอบการท�างาน เร่ิมจากระดับท้องถิ่นขึ้นไปสู่รัฐ  โดยมีการท�างานร่วมกันอย่าง 
เป็นระบบ ซึง่ท้องถิน่และชุมชนต้องสามารถจดัการด้วยตัวเองในเบือ้งต้นได้ก่อนอย่างแท้จรงิ โดยผ่าน 
การมส่ีวนร่วมหลักการท�างานคอืมคีวามเข้าใจร่วมกนัทีช่ดัเจน  มกีารแบ่งมอบอ�านาจหน้าทีอ่ย่างชดัเจน 
รู้ว่าหน่วยใดท�าหน้าที่อะไร

  องค์ประกอบ ระบบการจัดการวิกฤตการณ์ ประกอบด้วย  3  ส่วนหลัก  ได้แก ่
1)  ระบบการบัญชาการเหตุการณ์  (ICS)  2)  ระบบประสานการท�างานร่วมกัน  (Multiagency 
Coordination Systems - MAC) และ 3) การประชาสัมพันธ์ (Public Information)

   การจัดล�าดับความส�าคัญ ต้องรกัษาชวีติก่อนทัง้ตวัเองและผูป้ระสบเหต ุและควบคุม 
สถานการณ์ไม่ให้ขยายวงกว้าง ควบคมุความเสยีหาย และเยยีวยา รวมทัง้วางระบบการป้องกันในอนาคต

 นอกจากน้ีการก�าหนดเป้าหมาย National Preparedness Goal เป็นการน�าแผน PPD-8 
ไปสู่การปฏิบัติและบรรลุภารกิจ หลัก 4 ประการ ดังน้ี 1) การหลีกเล่ียงและจ�ากัดอุปสรรคต่าง ๆ 
(Prevention) การปกป้องชวีติและทรพัย์สินของประชาชนให้พ้นจากภัยคุกคามทุกรปูแบบ (Protection) 
(2) การลดผลกระทบจากการสูญเสียชวีติและทรพัย์สินจากภัยพิบติัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต (Mitigation) 
(3) การตอบสนองอยา่งรวดเรว็ในการรกัษาชวีติและทรพัยสิ์นภายหลังเกิดเหตภัุยพิบติั (Response) 
(4) กระบวนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ประวติัศาสตร ์ส่ิงแวดล้อมและการบูรณะซ่อมแซม 
บ้านเรอืนและสาธารณูปโภคท่ีได้รบัความเสียหาย (Recovery)

1)

2)

3)
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  กรณีการบรหิารจัดการอุทกภัย เมือ่ ค.ศ. 1972 สภาความมัน่คงแห่งชาต ิ(NSC) ได้แต่งตัง้  
Natural  Relief  Committee  ประกอบด้วย  รัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องและผู้บริหารหน่วยพลเรือน  โดยมี 
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากน�้าท่วม  ในกรอบ National Security 
Council  Directive  20  และ  The  Operation  Procedure  No.29  ร่วมกับ  Dept  of  Irrigation  and 
Drainage  Malaysia  (DID)  ที่ก�าหนด  Guidelines  for  Management  of  Flood  Disaster  during 
Monsoon  Season  and  Flash  Floods  ท้ังน้ี มีผู้แทนของหน่วยงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
ประจ�าอยู่ในทุกระดับ

7  เอกสารประกอบการประชุม Asian Crisis Management ครั้งที่ 8  ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2553 ณ โรงแรม Grand 
  ไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน

   สาธารณรฐัไต้หวนั 7

  การแจ้งเตือน ให้ความส�าคญักบั 1) การค้นหาพืน้ท่ีเสีย่งและท�าการปรับสภาพและรกัษาสภาพ 
พื้นที่ การขุดลอก 2) การมีระบบข้อมูล อาทิ ปริมาณน�้าฝน ลักษณะเม็ดฝน 3) การติดตาม (monitor) 
บริเวณแม่น�้าล�าธารโดยระบบวิดีโอ  4)  การจัดท�าเว็บไซต์  5)  การให้การศึกษาเชิงป้องกันภัยแก่ประชาชน 
รอบแม่น�า้ล�าธารในการวางแผนอพยพพร้อมเส้นทางอพยพและพ้ืนทีพ่กัช่ัวคราว  โดยมกีารแจ้งเตือนเป็นระดับ 
สีเหลืองและแดงเกี่ยวกับปริมาณน�้าฝนในข้ันรุนแรงและขั้นวิกฤตและแจ้งเตือนข่าวสารให้ประชาชนทราบ
เป็นระยะ

  การอพยพ ให้ความส�าคญักระบวนการอพยพสาธารณภยั โดยเม่ือประกาศระดบัสแีจ้งเตอืน 
ทางศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน  (Emergency  Operation  Center:  EOC)    จะรับข้อมูล  และแจ้งศูนย์ฉุกเฉิน 
ระดับต�าบล ส�าหรับระดับสีเหลือง (Yellow alert) ให้อพยพ และระดับสีแดง (Red Alert) เป็นการบังคับ
ให้อพยพทันที    โดยมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่สั่งการไปยังพื้นที่ปลอดภัย  ทั้งนี้  กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหน่วยรับผิดชอบการจัดหาพื้นท่ีปลอดภัย  กระทรวงสังคมเป็นหน่วยรับผิดชอบจัดเตรียมวัสดุและ
การจัดการ กรมอนามัยรับผิดชอบสุขอนามัยและการรักษาทางการแพทย์

1)

1)

2)

   มาเลเซีย
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 Singapore Civil Defence Force (SCDF) ก�าหนด The Operation Civil Emergency Plan 
(Ops CE Plan) และ National contingency plan for civil emergencies8 เพื่อประสาน สั่งการ ควบคุม 
เพื่อบริหารจัดการภัยที่เกิดขึ้น โดย Incident Management Structure มี 3 ระดับ คือ 1) Policy Layer 
2) Strategic Layer และ 3) Tactical Layer ประกอบด้วย ส่วนต่าง ๆ ที่หน่วยงานหลักรับผิดชอบโดยตรง 
ได้แก่  ด้านการช่วยเหลือ  ด้านการแพทย์  ด้านข้อมูลสารสนเทศและสื่อสารมวลชน  ด้านความปลอดภัย/ 
การควบคุมจราจร/การอพยพ/การสืบสวน/การจัดการศพ  ด้าน  Emergency  Relief/Relief  centers 
ด้านการต่างประเทศ (การบริหารจัดการกับชาวต่างชาติ) และด้านการขนส่ง ทั้งนี้ การท�างานของ Incident 
Command (IC) ได้รับการสนับสนุนจาก Joint Planning Staff (หน่วยงานต่าง ๆ) ในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ 
ให้ค�าแนะน�า และจดัหาหน่วยภาคพืน้ดนิ หรอื team เพ่ือบริหารจัดการภยั โดยหลักของ Civil Emergency 
เป็นการจดัการกบัภยัพิบตัทิีก่่อให้เกิดความสูญเสียทัง้ชวีติและทรพัย์สนิขนาดใหญ่ในระดบัชาต ิ และต้องได้รบั 
ความร่วมมือจากหน่วยต่าง ๆ (multi-agency response) โดยให้ Commissioner SCDF เป็น Incident 
manager (IM) ส�าหรบั Ops CE Plan ได้จ�าลองสถานการณ์ 6 เร่ือง คอื 1) ไฟไหม้ 2) อาคารถล่ม 3) อบุติัภยั 
จากการขนส่ง 4) อุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม 5) สารเคมีพิษทางอุตสาหกรรม และ 6) อุบัติภัยจากเคมี ชีวะ 
นิวเคลียร์ โดย SCDF มีหน่วยผจญเพลิงและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ

  การจัดการเป็นความรว่มมือ 3 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับ State และระดับ District 
โดยใช้ข้อมลู Real Time เพือ่คาดการณ์สิง่ทีเ่กดิในระยะต่อไปรวมท้ังการเผยแพร่และแจ้งเตือนผ่าน webpage 
SMS โดยข้อมลูเสนอให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องทัง้ระดับรฐัและมลรัฐ รวมทัง้ National Disaster Control Centre 
จัดตั้งที่ NSC โดยศูนย์ฯ จะร้องขอการสนับสนุนจากฝ่ายทหาร และเมื่อ National Security Division 
ระดับ district ได้รับการแจ้งเตือนการเกิดสาธารณภัยจะต้อง alert สภาความมั่นคงแห่งชาติในทุกระดับ 
และหน่วยที่ให้ความช่วยเหลือกู้ภัยและให้เจ้าหน้าที่หลักมาประจ�าที่ศูนย์ฯ รวมทั้ง Civil Defense Control 
Center ทั้งหมดพร้อมเข้าปฏิบัติการทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและอาสาสมัคร

2)

 สิงคโปร์

8  เอกสารประกอบการประชุม Asian Crisis Management Conference ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2549 
  ณ Orchard Hotel ประเทศสิงคโปร์
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9  รายละเอยีดสามารถศกึษาแผนเตรียมพร้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2517 แผนเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2520 แผนเตรยีมพร้อมแห่งชาติ 
  พ.ศ. 2535.

 การเตรียมพร้อมของไทยมีพัฒนาการตามห้วงเวลาและสภาวะแวดล้อมจากในอดีต 
ท่ีมุ่งเตรยีมสรรพก�าลังเพ่ือการสู้รบในช่วงสงครามเย็นมาสู่การวางแผนและเตรยีมสรรพก�าลัง 
เพ่ือสรา้งภมิูคุ้มกันให้พรอ้มเผชญิกับสาธารณภัย ภัยการสู้รบ และวกิฤตการณ์ต่างๆ โดยมุ่งหวงั 
ให้มีระบบการแจ้งเตือน การเตรยีมแผนและบัญชีทรพัยากร เครือ่งมือ อุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ 
สาขาต่างๆ คลังขอ้มูลสาธารณภัยแห่งชาติ ระบบบญัชาการเหตกุารณ์ ระบบการเบกิจ่ายงบประมาณ

แผนเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2517 (นายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี) มีความมุ่งหมาย 
ที่จะให้การบริหารในด้านทรัพยากร  เศรษฐกิจ  และการเมืองอยู่ในสภาวะที่สามารถจะเผชิญกับ 
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติในภาวะไม่ปกติได้ นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายในการขยายขีดความ 
สามารถของฐานทรัพยากรเศรษฐกิจบางประเทศ เพื่อสนับสนุนการระดมสรรพก�าลังทางทหารและ 
การป้องกันฝ่ายพลเรอืน  (เน้นภัยการสูร้บจากนอกประเทศตามการประเมินสถานการณ์ความม่ันคง 
ในห้วงเวลานั้น)

แผนเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2520 (นายธานนิทร์ กรยัวิเชียร นายกรัฐมนตร)ี มีความมุ่งหมาย 
เพ่ือระดมสรรพก�าลังของชาติเพื่อการป้องกันประเทศและสนับสนุนการระดมสรรพก�าลังของชาติ 
เป็นส�าคัญ  และสามารถวางแผนเพื่อแปรสภาพการบริหารด้านเศรษฐกิจและการบริหารราชการ 
ภาวะปกติเข้าสู่สภาพที่สามารถเผชิญกับภัยคุกคามต่อความม่ันคงของชาติในภาวะไม่ปกติได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  โดยก�าหนดภัยคุกคาม  3  ลักษณะ  คือ  1)  ภัยคุกคามจากการกระท�า 
ของศัตรู 2) ภัยคุกคามจากสาธารณภัย (อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันเกิดจาก 
ธรรมชาติหรือมีผู้ท�าให้เกิดขึ้น) และ 3) ภัยคุกคามจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  โดยมีขอบเขต 
การเตรียมพร้อมรวม  13  สาขา  (กลุ่มการเตรียมพร้อมทั่วไป  5  สาขา  และกลุ่มการเตรียมพร้อม 
แยกตามสาขา  8  สาขา)  (เน้นภยัการสูร้บจากนอกประเทศตามการประเมนิสถานการณ์ความมัน่คง 
ในห้วงเวลานั้น)

พัฒนาการการเตรยีมพรอ้ม
ของประเทศไทย 9
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 Singapore Civil Defence Force (SCDF) ก�าหนด The Operation Civil Emergency Plan 
(Ops CE Plan) และ National contingency plan for civil emergencies8 เพื่อประสาน สั่งการ ควบคุม 
เพื่อบริหารจัดการภัยที่เกิดขึ้น โดย Incident Management Structure มี 3 ระดับ คือ 1) Policy Layer 
2) Strategic Layer และ 3) Tactical Layer ประกอบด้วย ส่วนต่าง ๆ ที่หน่วยงานหลักรับผิดชอบโดยตรง 
ได้แก่  ด้านการช่วยเหลือ  ด้านการแพทย์  ด้านข้อมูลสารสนเทศและสื่อสารมวลชน  ด้านความปลอดภัย/ 
การควบคุมจราจร/การอพยพ/การสืบสวน/การจัดการศพ  ด้าน  Emergency  Relief/Relief  centers 
ด้านการต่างประเทศ (การบริหารจัดการกับชาวต่างชาติ) และด้านการขนส่ง ทั้งนี้ การท�างานของ Incident 
Command (IC) ได้รับการสนับสนุนจาก Joint Planning Staff (หน่วยงานต่าง ๆ) ในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ 
ให้ค�าแนะน�า และจัดหาหน่วยภาคพ้ืนดิน หรือ team เพือ่บรหิารจดัการภยั โดยหลกัของ Civil Emergency 
เป็นการจดัการกบัภยัพิบตัทิีก่่อให้เกิดความสูญเสียทัง้ชวีติและทรพัย์สนิขนาดใหญ่ในระดบัชาต ิ และต้องได้รบั 
ความร่วมมือจากหน่วยต่าง ๆ (multi-agency response) โดยให้ Commissioner SCDF เป็น Incident 
manager (IM) ส�าหรับ Ops CE Plan ได้จ�าลองสถานการณ์ 6 เรือ่ง คอื 1) ไฟไหม้ 2) อาคารถล่ม 3) อบุตัภิยั 
จากการขนส่ง 4) อุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม 5) สารเคมีพิษทางอุตสาหกรรม และ 6) อุบัติภัยจากเคมี ชีวะ 
นิวเคลียร์ โดย SCDF มีหน่วยผจญเพลิงและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ

  การจัดการเป็นความรว่มมือ 3 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับ State และระดับ District 
โดยใช้ข้อมลู Real Time เพ่ือคาดการณ์ส่ิงทีเ่กดิในระยะต่อไปรวมท้ังการเผยแพร่และแจ้งเตอืนผ่าน webpage 
SMS โดยข้อมลูเสนอให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ระดับรัฐและมลรฐั รวมทัง้ National Disaster Control Centre 
จัดตั้งที่ NSC โดยศูนย์ฯ จะร้องขอการสนับสนุนจากฝ่ายทหาร และเมื่อ National Security Division 
ระดับ district ได้รับการแจ้งเตือนการเกิดสาธารณภัยจะต้อง alert สภาความมั่นคงแห่งชาติในทุกระดับ 
และหน่วยที่ให้ความช่วยเหลือกู้ภัยและให้เจ้าหน้าที่หลักมาประจ�าที่ศูนย์ฯ รวมทั้ง Civil Defense Control 
Center ทั้งหมดพร้อมเข้าปฏิบัติการทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและอาสาสมัคร

2)

 สิงคโปร์

8  เอกสารประกอบการประชุม Asian Crisis Management Conference ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2549 
  ณ Orchard Hotel ประเทศสิงคโปร์
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9  รายละเอยีดสามารถศกึษาแผนเตรียมพร้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2517 แผนเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2520 แผนเตรยีมพร้อมแห่งชาติ 
  พ.ศ. 2535.

 การเตรียมพร้อมของไทยมีพัฒนาการตามห้วงเวลาและสภาวะแวดล้อมจากในอดีต 
ท่ีมุ่งเตรยีมสรรพก�าลังเพ่ือการสู้รบในช่วงสงครามเย็นมาสู่การวางแผนและเตรยีมสรรพก�าลัง 
เพ่ือสรา้งภมิูคุ้มกันให้พรอ้มเผชญิกับสาธารณภัย ภัยการสู้รบ และวกิฤตการณ์ต่างๆ โดยมุ่งหวงั 
ให้มีระบบการแจ้งเตือน การเตรยีมแผนและบัญชีทรพัยากร เครือ่งมือ อุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ 
สาขาต่างๆ คลังขอ้มูลสาธารณภัยแห่งชาติ ระบบบญัชาการเหตกุารณ์ ระบบการเบกิจ่ายงบประมาณ

แผนเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2517 (นายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี) มีความมุ่งหมาย 
ที่จะให้การบริหารในด้านทรัพยากร  เศรษฐกิจ  และการเมืองอยู่ในสภาวะที่สามารถจะเผชิญกับ 
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติในภาวะไม่ปกติได้ นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายในการขยายขีดความ 
สามารถของฐานทรัพยากรเศรษฐกิจบางประเทศ เพื่อสนับสนุนการระดมสรรพก�าลังทางทหารและ 
การป้องกันฝ่ายพลเรอืน  (เน้นภัยการสูร้บจากนอกประเทศตามการประเมนิสถานการณ์ความมัน่คง 
ในห้วงเวลานั้น)

แผนเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2520 (นายธานนิทร์ กรยัวิเชยีร นายกรัฐมนตร)ี มคีวามมุง่หมาย 
เพ่ือระดมสรรพก�าลังของชาติเพื่อการป้องกันประเทศและสนับสนุนการระดมสรรพก�าลังของชาติ 
เป็นส�าคัญ  และสามารถวางแผนเพื่อแปรสภาพการบริหารด้านเศรษฐกิจและการบริหารราชการ 
ภาวะปกติเข้าสู่สภาพที่สามารถเผชิญกับภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติในภาวะไม่ปกติได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  โดยก�าหนดภัยคุกคาม  3  ลักษณะ  คือ  1)  ภัยคุกคามจากการกระท�า 
ของศัตรู 2) ภัยคุกคามจากสาธารณภัย (อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันเกิดจาก 
ธรรมชาติหรือมีผู้ท�าให้เกิดข้ึน) และ 3) ภัยคุกคามจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  โดยมีขอบเขต 
การเตรียมพร้อมรวม  13  สาขา  (กลุ่มการเตรียมพร้อมทั่วไป  5  สาขา  และกลุ่มการเตรียมพร้อม 
แยกตามสาขา  8  สาขา)  (เน้นภยัการสูร้บจากนอกประเทศตามการประเมนิสถานการณ์ความมัน่คง 
ในห้วงเวลานั้น)

พัฒนาการการเตรยีมพรอ้ม
ของประเทศไทย 9
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10  รายละเอียดสามารถศึกษานโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2548.
11  รายละเอียดสามารถศึกษายุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2557-2561).

แผนเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (นายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี) มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2535 เห็นชอบแผนฯ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรตั้งแต่ในภาวะปกติ 
เพื่อให้สามารถน�ามาใช้ในภาวะไม่ปกติอันเนื่องจากประเทศมีภัยจากการกระท�าของศัตรูอย่างรุนแรง 
ภายในประเทศ  หรือจากการรุกรานจากภายนอกประเทศจนถึงขั้นต้องระดมสรรพก�าลังของชาติ 
โดยเฉพาะสนับสนุนกองทัพในการป้องกันประเทศและสามารถน�าทรัพยากรที่จัดเตรียมมาสนับสนุน 
ด้านสาธารณภัย  โดยมีขอบเขตการเตรียมพร้อม  รวม  14  สาขา  (การเตรียมพร้อมด้านมาตรการ 
การเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร  และการเตรียมพร้อมด้านพื้นที่)  (ต่อมาได้แยกการเตรียมพร้อม 
ด้านพืน้ทีม่าจดัท�าเป็นแผนเฉพาะเรือ่ง คอื แผนพฒันาเพือ่เสรมิความมัน่คงของชาต ิยทุธศาสตร์ความมัน่คง 
ชายแดน และแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในปัจจุบัน)

นโยบายการเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ10 ในช่วงต้นเดอืนธนัวาคม 2547 ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
ได้ประชุมเชิงปฏบิตักิารเพือ่ทบทวนแผนเตรียมพร้อมแห่งชาตเินือ่งจากเหน็ว่าแผนเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2535 มข้ีอจ�ากดัด้านการจดัการสถานการณ์ฉกุเฉนิท่ีเกดิขึน้ให้มปีระสิทธภิาพ เช่น การขาดระบบ 
แจ้งเตอืนภัย การขาดการก�าหนดการบญัชาการเหตุการณ์ทีม่เีอกภาพ การขาดความเข้าใจการปฏบิติังาน 
และขาดการฝึกซ้อม  สิ่งเหล่านี้เป็นท่ีมาและความจ�าเป็นในการปรับปรุงแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 ให้เป็นแผนในลักษณะ “แผนเชิงนโยบำย” เพื่อเป็นแผนใหญ่ของชาติในการเตรียมพร้อม 
เพื่อเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น  โดยในขั้นตอนการจัดท�านั้น  เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2548 
ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ ได้มกีารประชมุหน่วยงานท่ีรับผิดชอบแผนเตรียมพร้อมด้านต่าง  ๆ 
เพื่อทบทวนการด�าเนินงานของแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ  พ.ศ  2535  รวมทั้งน�าบทเรียนการจัดการ 
ภัยกรณีธรณีพิบัติสึนามิ  เป็นกรณีศึกษาการก�าหนดนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ต่อมาเมื่อวันที่ 
20  ธันวาคม  2548  คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติและให้ยกเลิก 
แผนเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 เป็นกรอบก�าหนดยทุธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ แผนปฏิบตักิาร 
เพื่อให้การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน  หรือวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยทกุภาคส่วนต้องผนกึก�าลงัตัง้แต่ในภาวะปกต ิหรอืยามปกต ิด้วยการจดัเตรียมระบบป้องกนั บรรเทา 
ระงับภัย รวมทั้งการฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตรก์ารเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2557-2561)11  ให้ความส�าคัญกับคนในชาต ิ
มีภูมิคุ้มกัน มีส่วนร่วม และผนึกก�าลังทุกภาคส่วนในการป้องกัน การเตรียมพร้อม การบริหารจัดการ 
ขณะเกิดเหต ุและการฟ้ืนฟ ูภายใต้การบริหารจดัการแบบเบด็เสรจ็ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและทันท่วงที 
โดยก�าหนดประเดน็ยทุธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชีว้ดั และกลยทุธ์ รองรับการด�าเนนิงาน 
ในเรื่องดังกล่าว โดยให้ยกเลิกนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
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10  รายละเอียดสามารถศึกษานโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2548.
11  รายละเอียดสามารถศึกษายุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2557-2561).

แผนเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (นายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี) มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2535 เห็นชอบแผนฯ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรตั้งแต่ในภาวะปกติ 
เพื่อให้สามารถน�ามาใช้ในภาวะไม่ปกติอันเนื่องจากประเทศมีภัยจากการกระท�าของศัตรูอย่างรุนแรง 
ภายในประเทศ  หรือจากการรุกรานจากภายนอกประเทศจนถึงข้ันต้องระดมสรรพก�าลังของชาติ 
โดยเฉพาะสนับสนุนกองทัพในการป้องกันประเทศและสามารถน�าทรัพยากรที่จัดเตรียมมาสนับสนุน 
ด้านสาธารณภัย  โดยมีขอบเขตการเตรียมพร้อม  รวม  14  สาขา  (การเตรียมพร้อมด้านมาตรการ 
การเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร  และการเตรียมพร้อมด้านพื้นที่)  (ต่อมาได้แยกการเตรียมพร้อม 
ด้านพืน้ทีม่าจดัท�าเป็นแผนเฉพาะเรือ่ง คอื แผนพฒันาเพือ่เสรมิความมัน่คงของชาต ิยทุธศาสตร์ความมัน่คง 
ชายแดน และแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในปัจจุบัน)

นโยบายการเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ10 ในช่วงต้นเดอืนธนัวาคม 2547 ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ
ได้ประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่ทบทวนแผนเตรียมพร้อมแห่งชาตเินือ่งจากเหน็ว่าแผนเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2535 มข้ีอจ�ากดัด้านการจดัการสถานการณ์ฉกุเฉนิท่ีเกดิขึน้ให้มปีระสิทธภิาพ เช่น การขาดระบบ 
แจ้งเตือนภัย การขาดการก�าหนดการบญัชาการเหตุการณ์ทีม่เีอกภาพ การขาดความเข้าใจการปฏิบตังิาน 
และขาดการฝึกซ้อม  สิ่งเหล่านี้เป็นที่มาและความจ�าเป็นในการปรับปรุงแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 ให้เป็นแผนในลักษณะ “แผนเชิงนโยบำย” เพื่อเป็นแผนใหญ่ของชาติในการเตรียมพร้อม 
เพื่อเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น  โดยในขั้นตอนการจัดท�านั้น  เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2548 
ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ  ได้มกีารประชมุหน่วยงานทีร่บัผดิชอบแผนเตรยีมพร้อมด้านต่าง  ๆ 
เพื่อทบทวนการด�าเนินงานของแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ  พ.ศ  2535  รวมทั้งน�าบทเรียนการจัดการ 
ภัยกรณีธรณีพิบัติสึนามิ  เป็นกรณีศึกษาการก�าหนดนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ต่อมาเมื่อวันที่ 
20  ธันวาคม  2548  คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติและให้ยกเลิก 
แผนเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 เป็นกรอบก�าหนดยทุธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ แผนปฏิบตักิาร 
เพื่อให้การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน  หรือวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยทกุภาคส่วนต้องผนกึก�าลงัตัง้แต่ในภาวะปกต ิหรอืยามปกต ิด้วยการจดัเตรียมระบบป้องกนั บรรเทา 
ระงับภัย รวมทั้งการฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตรก์ารเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2557-2561)11  ให้ความส�าคัญกับคนในชาต ิ
มีภูมิคุ้มกัน มีส่วนร่วม และผนึกก�าลังทุกภาคส่วนในการป้องกัน การเตรียมพร้อม การบริหารจัดการ 
ขณะเกิดเหต ุและการฟ้ืนฟ ูภายใต้การบริหารจดัการแบบเบด็เสรจ็ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและทันท่วงที 
โดยก�าหนดประเดน็ยทุธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชีว้ดั และกลยทุธ์ รองรับการด�าเนนิงาน 
ในเรื่องดังกล่าว โดยให้ยกเลิกนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
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ปัจจุบันการเตรยีมพรอ้มแห่งชาติได้บรรจุเป็นส่วนหน่ึง
ในยุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2561-2580) และแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็นความม่ันคง (พ.ศ. 2561-2580)
และได้บรรจุเรือ่งการเตรยีมพรอ้มในนโยบายหลัก

ของส�านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ คือ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ
และแผนเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) 12

12  แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564) เป็นแผนที่ปรับปรุงจากยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2557- 
  2561)  โดยขยายรายละเอียดประเด็นการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติในนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
  ความมั่นคงแห่งชาติจึงก�าหนดห้วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้จะได้มีการปรับปรุงห้วงเวลาสอดรับกับนโยบายและแผนฯ ต่อไป

โดยนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565)  ก�าหนดประเด็น 
การพฒันาระบบการเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิ โดยมเีป้าหมายเชงิยทุธศาสตร์ “ระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ 
เป็นทิศทำง และแนวทำงหลักในกำรเผชิญกับภำวะไม่ปกติและจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงบูรณำกำร 
จำกกำรเผชิญภัยคุกคำมทุกรูปแบบ”  โดยให้ทุกภาคส่วนพร้อมสนับสนุนการเตรียมพร้อมของชาติร่วมกัน 
ในลักษณะประชารัฐควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับต่างประเทศ  และก�าหนดกลยุทธ์รองรับ 
ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและผนึกก�าลังในลักษณะหุ้นส่วน 
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติในการรับมือสาธารณภัย  ภัยที่เกิดจากการสู้รบ  และ 
วกิฤตการณ์ความมัน่คง และการทบทวน ปรบัปรงุ และพัฒนาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของหน่วยงาน 
ทั้งในส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถ่ิน  ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือการเตรียมพร้อมรับมือ 
ภยัคกุคามทกุรปูแบบกบัต่างประเทศ โดยมกีารเสรมิสร้างความสัมพันธ์แลกเปล่ียนองค์ความรู้และประสบการณ์ 
และเข้าร่วมฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมกับต่างประเทศภายใต้กลไกความร่วมมือระดับทวิภาคี 
และพหุภาคี  นอกจากนี้สิ่งส�าคัญประการหนึ่งที่นโยบายฯ  ฉบับนี้ได้กล่าวถึง  คือ  การพัฒนาองค์ความรู้ 
แก่บคุลากรทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการเตรยีมพร้อมแห่งชาติให้สามารถจัดการความเส่ียง และแก้ไขปัญหา 
ที่กระทบต่อความม่ันคงของประเทศ  รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับต่างประเทศ 
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง
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  ในขณะเดียวกันหากมองในส่วนการเตรียมพร้อมของฝ่ายทหารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตาม 
แผนป้องกันประเทศจะเห็นได้ว่า  นโยบายและแผนฯ  ฉบับนี้มุ ่งเน้นการเตรียมพร้อมของกองทัพเพื่อ 
พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ  โดยก�าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ให้ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย 
จากภัยคุกคามทางทหาร  พร้อมกับการก�าหนดกลยุทธ์รองรับ  โดยให้ความส�าคัญกับการเตรียมก�าลัง 
และใช้ก�าลงัเพือ่การป้องปราม  แก้ไข  และยตุคิวามขดัแย้งด้วยการปฏบิติัการร่วมเป็นหลัก  พัฒนาปฏบิติัการ 
ไซเบอร์เพื่อการทหาร  พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ  เพื่อการใช้งานดาวเทียมสื่อสาร  ดาวเทียมถ่ายภาพ 
ด้านความมั่นคง  พัฒนาระบบข่าวกรองเพื่อการแจ้งเตือนภัยคุกคามทางทหาร  ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร 
พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาและระบบสารสนเทศให้สามารถปฏิบัติการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ในกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานความมัน่คง  พฒันาระบบการส่งก�าลังบ�ารุงร่วมเพ่ือมุง่ไปสู่การพ่ึงพาตนเอง 
พัฒนาระบบการระดมสรรพก�าลังอย่างต่อเนื่อง  พัฒนาเสริมสร้างก�าลังประชาชน  ทหารกองหนุน 
ทหารนอกประจ�าการ  ทหารผ่านศึกทุกประเภท  เพื่อมุ่งไปสู่การออมก�าลังและชดเชยอ�านาจก�าลังรบ 
ของกองทัพที่มีอยู่อย่างจ�ากัดในยามสงคราม

 มุมมองประเด็นพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ ส่ิงท่ีส�าคัญ 
ในการเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศท่ีให้ความส�าคัญ 
กับ 4 เรื่องหลัก กล่าวคือ 1) การผนึกก�าลังกับมิตรประเทศ โดยมีความร่วมมือ 
กับมิตรประเทศท้ังระดับทวิภาคีและพหุภาคี อาทิ ประเทศเพ่ือนบ้าน กรอบอาเซียน 
2) การผนึกก�าลังภายในกองทัพ (กระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ) 3) การผนึกก�าลัง 
กองทัพกับหน่วยงานฝ่ายพลเรอืน รฐัวิสาหกิจ เอกชน ภายใต้แผนผนึกก�าลังและ 
ทรพัยากรเพ่ือการป้องกันประเทศในลักษณะ United Defense และ  4) การผนึกก�าลัง 
กับภาคประชาชนภายใต้แผนพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติท่ีมุ่งเน้น 
การเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของคน ชุมชน ในหมู่บ้านตามแนวชายแดน ชายทะเล 
หรอืพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาความม่ันคง
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  ส�าหรับรายละเอียดการเตรียมพร้อมของไทย 
ที่ถ ่ายทอดมาจากนโยบายและแผนระดับชาติฯ 
จะปรากฏในแผนความม่ันคงเฉพาะเร่ือง  คือ 
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ  (พ.ศ.  2560-2564)13 
ทีใ่ห้ความส�าคญักบัการจดัการระบบการเตรยีมพร้อม 
แห่งชาตต้ิองใช้การมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในลกัษณะ 
หุ ้นส่วนยุทธศาสตร์  การผนึกก�าลังทุกภาคส่วน 
เพื่อการเตรียมพร้อมแห่งชาติในลักษณะประชารัฐ 
ที่มีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาชน  การเสริมสร้างความร่วมมือกับ 
ต่างประเทศด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาต ิท้ังในระดบั 
ทวภิาคแีละพหภุาค ี โดยเฉพาะกบัประเทศเพือ่นบ้าน 

ภายในกรอบประชาคมอาเซยีน และกรอบความร่วมมอื 
ระหว่างประเทศ  การจัดการความเสี่ยงด้วยการ 
เตรียมพร้อมของชาติ  ตั้งแต่ในภาวะปกติ  โดยมีการ 
ป้องกัน  รับมือและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบ  และการด�าเนินแผนฯ  ภายใต้กลไก 
ที่ประสานสอดคล้อง  บูรณาการ  และส่งเสริมกัน 
อย่างมีเอกภาพ  ทันท่วงที  และยั่งยืน  โดยสามารถ 
ศึกษารายละเอียดการออกแบบการพัฒนาระบบ 
การเตรียมพร้อมของไทย  ปี  2562  ในบทความเรื่อง 
ระบบการเตรียมพร้อมด้านความมั่นคงไทย

13  แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ  (พ.ศ.  2560-2564)  ชื่อเดิมคือ  ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ  (พ.ศ.  2560-2564) 
  เพื่อให้สอดคล้องกับระดับของแผนและการเรียกชื่อแผน  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560

 ระบบการเตรียมพร้อมให้ความส�าคัญ คือ 
การเตรยีมพรอ้มเชงิรกุของหน่วยงานเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบ 
การมีแผน กฎ ระเบียบ ระบบเฝ้าระวงัแจ้งเตือน การเตรยีมบัญช ี
ทรพัยากรท้ังคนและส่ิงของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พรอ้มใชง้านอย่าง 
เหมาะสมในแต่ละประเภทภัย การฝึกศึกษาอบรม การจัดท�าหลักสูตร 
และคู่มือเผชิญภัย การก�าหนดพ้ืนท่ีเส่ียงภัยและพ้ืนท่ีเฝ้าระวัง 
การมีแผนอพยพทางบกและทางทะเล การมีระบบคลังส�ารองอาหาร 
ระบบการแพทย์และสาธารณสุข ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบ 
การส่ือสาร ระบบการบรจิาคและแจกจ่ายส่ิงของอุปโภคบรโิภค 
การล�าเลียงขนส่งสินค้าและผู้ท่ีประสบภัย และการฝึกซ้อมแผน 
อย่างสม�าเสมอและจรงิจังเพ่ือให้การบรหิารจัดการสถานการณ์ 
ท่ีเกิดขึ้นเป็นไปอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน 
หน่วยงานรฐัและภาคธุรกิจสามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง 
(Business Continuity Management)
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  ในขณะเดียวกันหากมองในส่วนการเตรียมพร้อมของฝ่ายทหารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตาม 
แผนป้องกันประเทศจะเห็นได้ว่า  นโยบายและแผนฯ  ฉบับนี้มุ ่งเน้นการเตรียมพร้อมของกองทัพเพื่อ 
พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ  โดยก�าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ให้ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย 
จากภัยคุกคามทางทหาร  พร้อมกับการก�าหนดกลยุทธ์รองรับ  โดยให้ความส�าคัญกับการเตรียมก�าลัง 
และใช้ก�าลังเพ่ือการป้องปราม  แก้ไข  และยติุความขัดแย้งด้วยการปฏบิตักิารร่วมเป็นหลกั  พฒันาปฏบิตักิาร 
ไซเบอร์เพื่อการทหาร  พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ  เพื่อการใช้งานดาวเทียมสื่อสาร  ดาวเทียมถ่ายภาพ 
ด้านความมั่นคง  พัฒนาระบบข่าวกรองเพื่อการแจ้งเตือนภัยคุกคามทางทหาร  ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร 
พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาและระบบสารสนเทศให้สามารถปฏิบัติการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ในกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานความมัน่คง  พัฒนาระบบการส่งก�าลงับ�ารงุร่วมเพือ่มุง่ไปสูก่ารพ่ึงพาตนเอง 
พัฒนาระบบการระดมสรรพก�าลังอย่างต่อเนื่อง  พัฒนาเสริมสร้างก�าลังประชาชน  ทหารกองหนุน 
ทหารนอกประจ�าการ  ทหารผ่านศึกทุกประเภท  เพื่อมุ่งไปสู่การออมก�าลังและชดเชยอ�านาจก�าลังรบ 
ของกองทัพที่มีอยู่อย่างจ�ากัดในยามสงคราม

 มุมมองประเด็นพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ ส่ิงท่ีส�าคัญ 
ในการเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศท่ีให้ความส�าคัญ 
กับ 4 เรื่องหลัก กล่าวคือ 1) การผนึกก�าลังกับมิตรประเทศ โดยมีความร่วมมือ 
กับมิตรประเทศท้ังระดับทวิภาคีและพหุภาคี อาทิ ประเทศเพ่ือนบ้าน กรอบอาเซียน 
2) การผนึกก�าลังภายในกองทัพ (กระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ) 3) การผนึกก�าลัง 
กองทัพกับหน่วยงานฝ่ายพลเรอืน รฐัวิสาหกิจ เอกชน ภายใต้แผนผนึกก�าลังและ 
ทรพัยากรเพ่ือการป้องกันประเทศในลักษณะ United Defense และ  4) การผนึกก�าลัง 
กับภาคประชาชนภายใต้แผนพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติท่ีมุ่งเน้น 
การเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของคน ชุมชน ในหมู่บ้านตามแนวชายแดน ชายทะเล 
หรอืพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาความม่ันคง
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  ส�าหรับรายละเอียดการเตรียมพร้อมของไทย 
ที่ถ ่ายทอดมาจากนโยบายและแผนระดับชาติฯ 
จะปรากฏในแผนความมั่นคงเฉพาะเร่ือง  คือ 
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ  (พ.ศ.  2560-2564)13 
ทีใ่ห้ความส�าคญักบัการจดัการระบบการเตรยีมพร้อม 
แห่งชาตต้ิองใช้การมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนในลกัษณะ 
หุ ้นส่วนยุทธศาสตร์  การผนึกก�าลังทุกภาคส่วน 
เพื่อการเตรียมพร้อมแห่งชาติในลักษณะประชารัฐ 
ที่มีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาชน  การเสริมสร้างความร่วมมือกับ 
ต่างประเทศด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาต ิทัง้ในระดบั 
ทวภิาคแีละพหภุาค ี โดยเฉพาะกบัประเทศเพือ่นบ้าน 

ภายในกรอบประชาคมอาเซยีน และกรอบความร่วมมอื 
ระหว่างประเทศ  การจัดการความเสี่ยงด้วยการ 
เตรียมพร้อมของชาติ  ตั้งแต่ในภาวะปกติ  โดยมีการ 
ป้องกัน  รับมือและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบ  และการด�าเนินแผนฯ  ภายใต้กลไก 
ที่ประสานสอดคล้อง  บูรณาการ  และส่งเสริมกัน 
อย่างมีเอกภาพ  ทันท่วงที  และยั่งยืน  โดยสามารถ 
ศึกษารายละเอียดการออกแบบการพัฒนาระบบ 
การเตรียมพร้อมของไทย  ปี  2562  ในบทความเรื่อง 
ระบบการเตรียมพร้อมด้านความมั่นคงไทย

13  แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ  (พ.ศ.  2560-2564)  ช่ือเดิมคือ  ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ  (พ.ศ.  2560-2564) 
  เพื่อให้สอดคล้องกับระดับของแผนและการเรียกชื่อแผน  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560

 ระบบการเตรียมพร้อมให้ความส�าคัญ คือ 
การเตรยีมพรอ้มเชงิรกุของหน่วยงานเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบ 
การมีแผน กฎ ระเบียบ ระบบเฝ้าระวงัแจ้งเตือน การเตรยีมบัญช ี
ทรพัยากรท้ังคนและส่ิงของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พรอ้มใชง้านอย่าง 
เหมาะสมในแต่ละประเภทภัย การฝึกศึกษาอบรม การจัดท�าหลักสูตร 
และคู่มือเผชิญภัย การก�าหนดพ้ืนท่ีเส่ียงภัยและพ้ืนท่ีเฝ้าระวัง 
การมีแผนอพยพทางบกและทางทะเล การมีระบบคลังส�ารองอาหาร 
ระบบการแพทย์และสาธารณสุข ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบ 
การส่ือสาร ระบบการบรจิาคและแจกจ่ายส่ิงของอุปโภคบรโิภค 
การล�าเลียงขนส่งสินค้าและผู้ท่ีประสบภัย และการฝึกซ้อมแผน 
อย่างสม�าเสมอและจรงิจังเพ่ือให้การบรหิารจัดการสถานการณ์ 
ท่ีเกิดขึ้นเป็นไปอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน 
หน่วยงานรฐัและภาคธุรกิจสามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง 
(Business Continuity Management)
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 ดังน้ัน จึงควรมีการส่งเสรมิและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภัยในเชงิรกุ 
โดยผนึกก�าลังทุกภาคส่วนเป็นภาคีเครือข่ายในกระบวนการวางแผน  การบริหารจัดการภัย  ตั้งแต่ 
ขั้นก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด ภูมิภาค 
และประเทศโดยเสรมิสร้างการพฒันาความรู ้การตระหนกัรู้ การมีจติส�านกึความมัน่คง การมีจติสาธารณะ 
ของทุกภาคส่วน  เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมผนึกก�าลังในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบก่อนเกิดเหตุ 
ด�าเนินการแก้ไขขณะเกิดเหตุอย่างทันท่วงที  และฟื้นฟูความเสียหายทางกายภาพและจิตใจให้กลับคืน 
สูภ่าวะปกตริวมทัง้ทบทวนและพฒันา  กฎ  ระเบยีบ  ข้อบงัคบัให้มีความทนัสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้น  นอกจากนี้ความส�าเร็จการเตรียมพร้อมจะเกิดขึ้นได้ต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ประสาน 
สอดคล้องตัง้แต่ระดบัชาต ิระดบัจงัหวดั ระดบัท้องถิน่ให้มกีารประสานเชือ่มโยงความร่วมมอืและบรูณาการ 
การท�างานตั้งแต่แผนระดับกระทรวง/กรม แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค แผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาชุมชน

l	การประเมินสถานการณ์ (Intelligence & Situation Assessment)
l	องค์ความรู้ (Knowledge base) ระบบฐานข้อมูล (Data base) ความเชี่ยวชาญ (Expertise)
l	การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความร่วมมือ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
l	การจัดท�ายุทธศาสตร์ นโยบาย แผน แนวทาง และคู่มือปฏิบัติ ของหน่วยงานหลักและหน่วยร่วมให้ประสานสอดคล้องกัน 
  ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
l	การมีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า (Early Warning) แต่ละประเภทภัย
l	การประสานและบูรณาการแผนและทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน (Multi-Agencies)
l	การจัดเตรียมฐานข้อมูลทรัพยากร อุปกรณ์ เครื่องมือ ผู้เชี่ยวชาญ
l	จัดเตรียมชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Response Team : ERT) ตั้งแต่ในภาวะปกติ
l	จดัวางระบบสือ่สารและโทรคมนาคม เลขหมายฉกุเฉินเลขหมายเดยีว (Emergency Call Numeber) และจดัให้มศีนูย์กลาง 
  การรับแจ้งเหตุ รวมถึงก�าหนดความถี่กลางร่วม (Emergency Frequency)
l	การมีส่วนร่วมตระหนกัรู้ของชมุชน เพือ่ให้ตระหนกัถงึการป้องกนัตนเองและแก้ไขในเบ้ืองต้น  (Community Awareness& 
  First Respond)
l	การฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ (Drill & Exercise) ระดับชาติ ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด อาทิ Crisis Management 
  Exercise / C-MEX) โดยฝึกแก้ปัญหาทีบ่งัคบัการ (Command Post Exercise ) ฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ (Table-Top Exercise) 
  และฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise / FTX) เพือ่ทดสอบระบบการบรหิารจดัการวกิฤตการณ์ทีจ่�าเป็นต้องมกีารสัง่การ 
  และควบคมุบงัคบับญัชา  และเพ่ือเตรยีมความพร้อมในการระดมสรรพก�าลงัทกุภาคส่วนจดัการเหตกุารณ์ในแต่ละประเภทภยั 
  และระดับความรุนแรง อาท ิการแจ้งเตอืนภัย การสือ่สาร การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉนิ การขนส่ง การบรรเทาสาธารณภัย 
  ของเหล่าทัพ
l	ทบทวนแผนและมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่

 “ความม่ันคงของชาติเป็นเรือ่งส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับความอยู่รอดปลอดภัยของชาติ ความเจรญิของประเทศ 
ความสงบสุข และความมีศักด์ิศรขีองชาติ โดยมีปัจจัยหลักท่ีเก่ียวข้องท้ังด้านการเมืองภายในประเทศ การเมือง 
ระหวา่งประเทศ เศรษฐกิจ สังคม การทหาร วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึงเป็นเรือ่ง 
ท่ีต้องด�าเนินการอยา่งรอบคอบ ดังน้ัน การเตรยีมความพรอ้มจ�าเป็นต้องมีนโยบาย ยุทธศาสตร ์ แผน ท้ังในระยะส้ัน 
และระยะยาวท่ีมีเป้าหมายและแนวทางท่ีชัดเจน เพ่ือใช้ทรพัยากรหรอืก�าลังอ�านาจของชาติของภาคส่วนต่าง ๆ 
ผนึกก�าลังรว่มกันให้บรรลุเป้าหมายท�าให้ประเทศชาติม่ันคง”

ประเด็นพิจารณาระบบการเตรยีมความพรอ้มของไทย
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